
En skogshare med lurvig svans hoppar 
fram i vit vinterdräkt. Spåren av tas-
sarna i snön kan leda till harens hembo. 
Vesslan halkar fram på isiga stigar – 
den har också vit päls. Ekorren spanar 
från granens topp efter gömda ekollon. 
Plötsligt meddelar koltrasten med sitt 
flöjtsolo att våren är på väg. Vad 
annat skojigt sker under vintern?

Stjärnklara frostnätter eller 
vattnig sörja – hur ser vintern 
ut i år? Ta på dig mössan och 
ge dig ut på äventyr!

Samla ihop ett gäng och gör en 
utfärd för att bekanta er med 
den vintriga naturen. Fyll vinter-
kortet med era observationer. 
Ni har hela vintern på er!

www.talviseuranta.fi



FÖLJ MED VINTERN
Bekanta dig med vinter-

djur och spår i snön 
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1. SKOGSHARE 
Skogsharen är väl anpassad till snövintrar. 
Som baktassar har den stora ”snöskor” 
som bär på skaren. Skogsharen har vit 
vinterdräkt. Om det inte finns någon snö 
syns harens vita skyddsfärg bra i terrängen 
på vintern. Då är haren utsatt för rov-
djurens attacker. 

2. FÄLTHARE
Fältharen har ljusare och tjockare 
päls på vintern, men inte helt vit som 
skogsharen. Fältharen trivdes tidigare 
bäst i de södra delarna av Finland, 
men numera har den spridits till de 
norra delarna av Finland. 

4. VESSLA 
Vesslan blir helt vit på vintern, 
bara de mörka ögonen och nosen 
urskiljs i snödrivan. Vesslan är 
världens minsta rovdjur men trots 
att den är liten är den ett kvickt 
och otyglat rovdjur. Den jagar 
sorkar i gångar under snön.

5. STÖRRE SKOGSMUS 
Större skogsmus lever i skogar och 
skogsbryn samt trädgårdar. På vintern 
söker sig större skogsmus till byggna-
der, till exempel sommarstugor som 
står tomma. Större skogsmus lämnar 
spår av små tassar och dessutom spår 
av den långa svansen i snön. Snön skyd-
dar den större skogsmusen mot köld och 
den överlever vintern under snön genom 
att äta mat som den sparat, till exempel 
frön. Större skogsmus är ett nattdjur. 

3. EKORRE
Den välbekanta filuren med lurvig 
svans byter inför den kallare årstiden 
till gråare och tjockare vinterdräkt. 
Den bygger ett varmt vinterbo som 
inreds med mossa och andra mjuka 
material. På vintern äter ekorren frön 
och knoppar från gran och tall. Den 
brukar gömma vintermat åt sig redan 
på sommaren. 



10. DOMHERRE
På vintrarna lever domherrar i små flockar 
eller parvis och kommer till fågelbräden. 
Domherren är en stannfågel men en del 
domherrar som lever i norr flyttar söde-
rut inför vintern. Domherrarna i Finland 
är strykfåglar som ger sig av i oktober. På 
utfodringsplatser kan grupper med upp till 
hundra fåglar samlas på vintern. 

Anteckna dina observationer i 
vinterkortet på nästa sida! Det 
gör inget om du inte hittar alla 
djur eller spår av dem – varje 

observation är viktig! 

Blanketter för Följ med 
vintern kan du skriva ut här: 

talviseuranta.fi

6. RÄV
Du kan se rävar också i stan. Den har 
tjock och varm vinterpäls. Du känner 
igen dess spår på en regelbunden 
stegrytm och strecket som den 
lurviga svansen lämnar på snön. 

7. KNIPA 
Knipan är en dykand som äter ryggradslösa djur 
som lever i vattnet. Klimatförändringen har påverkat 
knipans liv så att höstflyttningen nu sker senare. 
Knipor blir också kvar i Finland över vintern oftare 
än förr. 

8. STRÖMSTARE 
Strömstaren häckar i norr och 
övervintrar i södra Finland. Du 
kan se den dyka vid strömmande 
vatten. Strömstaren äter rygg-
radslösa djur som lever i ström-
mande vatten. 

9. KOLTRAST 
Den stora koltrasten tål hårda och kalla vintrar. 
Vinterutfodring och mildare vintrar är bra för 
arten. Trastar som övervintrar samlas nära 
utfodringsplatser. Vemodiga flöjtsolon kan 
höras redan under milda februarikvällar som 
förebådar våren. 



VINTERKORTET
ÅR:

Mera information för ledare vid vinterutfärder: 
www.talviseuranta.fi

Rita något 
vinterskoj i 
rutan! 

Kontaktperson, postadress och 
e-postadress:

Namn och ålder på de som fyllt i 
vinterkortet:

De finaste färgerna på vinterhimlen 
eller på marken: 

Datum och plats:

Vi såg en skogshare.  

Vi såg spår av en skogshare. 

Vi såg en fälthare.

Vi såg spår av en fälthare. 

Vi såg en ekorre. 

Vi såg spår av en ekorre. 

Vi hittade kottar på marken och 
en ekorre hade ätit frön ur kotten. 

Vi såg en vessla.    

Vi såg spår av en vessla. 

Vi såg större skogsmus 

Vi såg spår av större skogsmus. 

Vi såg en räv. 

Vi såg spår av en räv. 

Vi såg en knipa. 

 Vi såg en strömstare. 

Vi såg en koltrast.

Vi hörde koltrasten sjunga.

Vi såg en domherre.  

Vi observerade någon annan 
förtjusande vinterart eller spår 
av en vinterart, vilken art? 

Många köldgrader. 
Några köldgrader. 
Blidväder.
Det föll torrsnö. 
Det föll snöblandat regn. 
Det regnade.

Mycket snö på marken. 
Ganska mycket snö på marken. 
Bara lite snö på marken. 
Ingen snö alls på marken. 

Nära havet. 
Vid en sjö. 
Vid en å eller bäck. 
Vid ett träsk. 

Vattnet var helt istäckt. 
Snö på isen. 
Vattnet var delvis istäckt.
Ingen is alls på vattnet. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vinterkortet kan 
du fylla i själv eller 
tillsammans med 

någon annan. 

GÖR TVÅ VINTERUTFÄRDER OCH 
OBSERVERA VINTERVÄDRET 

1. 
utfärden
Datum:

Plats:

2. 
utfärden
Datum:

Plats:
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